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DLkjiratiin aL-Jl au-ifn
II tir allftTijp^iftspliitign iiikaiaii.n iiislfÖrp^FlLnlc ur lIIlf, i fnll

-. tilländagätt rijirrifsBt före den 1 mafs dot löpende å^el, iif-vensom,
5) livad ong&r enskild iippgiflepllklig^ fdrcningar och Earafuiid,

hvilkatj medlemmar ipte i>J grund af medlainskapct äi^,^ dei i fiireiiiDgeiiB
. ellar Siim-Fimdeta löniiögeulipt, snmt atifteleci ocii utiSndäfca liolag, jiin-" vsl fåmmenhiiiin yid utgftugon ni nSBtftiregäeQdo &r clJer i iibrtm
. omföniuildii fall riälrenakfipaAT.
'• Skyldigliet stt afgifvn. dcklnmlicn åligger utan särstild fLi.innTiingi

- nj rett eJler bolag, som ät fSrstdl med Kimgl. Majite ukLroj eJlGi
-" blifvit rcgifiWfrndt Bäsoni Btlifibolag eller står under oflreotlig kontroU;

j'. b) annan slialtakyldig. eoiii näHtfötagsende fir Tirit toscrad till in-
:, tcpiiKt- cell öiEnögculietsskatt eller ock sEimma är fttnjulit iiiinat SOO
'.. ktcnorä iiikciniat nf bpskaffaiikei nit bära tassras till iakomnt- nok
; fCniiögeblnit^äkatt ellsr lid nämnda års uts^°S ^S^ fnrraoscnliat liU
.vliAe af niiust 6,000 kroDor. (Ar 1911 äligaeraeklflrntioBsplikt jnmvSl

.'- ekaltslyldig, Sfm är 1310 varit laicrad till JnkoiiiBtakatt.)

; G-lf(' JiihiL skall iippgifvfl äfyon bostruna inkoiiist och iörinögenliet.
^

Hflr ln.[&iruii hn£t iukifiDBt eller förfiiogcnhct, som lättRlijjäTi varit
_' '.andautagon fr&n mam.™9 föt-L^jiltriing, skall dock Imstnm sjäfi afniEvB
_'- daklaration ang&eDde deiiua.
.- tippjrMf^?liklig skall äfvau iipp|^ifi'n hommaTnrande omyndigt
.,". barns Hirin&genliot,.sä fmmt icke barnet BJalftskoll laxetis tillinkciiist-
' Ooh förmugenlietääkaU.

SÄaom ivknmst iippgLfias ined ilc i akatleförordniijgiän ansifna ,

,
,- undantag ocli efter afdräp, kuih diir sägs, den skattsky I digoa ^aiTifilllda

-. flraintäkter j paaniugar eller ponBingorE värde, vare äi)r de iiärflvta of
.,, iflsl ijsendoni, .af kapital eller afarBete.
"

l'^rmi"in af hostad rtfvcDsom livndskattnkyldigförsfn och sinf-iiiiilJB
': iräkuiu^ dJtekr. lill^odogör sig fr&Q egen jor^dbrirks- eller annan näri-ng
;

Éllric' eljest af föriiodenliefer ocli varor, som ban fiir.i-liaudol oUertill-
'ifickar. flkola fdljaktligen äfven räknas EaEiom iDkernat.

\ .
Värdet af bosludsfcrman och andra naluriifurmäner upptages med

;
lödning nf ortecg ^llaude byrespris och i orten gällande föredljniugspriB.

^ Sdaetn driftlcostjmder få frin iakorost af jerilbrukB- och anuao
; näiiTis nfdtng-aa alla oinkoBtnfiiler for inkomateup fBrvärfvando och

.bibehållande, äfrcnaora rStitn i\ det for näringen unpklnade kapitalet

I
---,.-.._,i-,„,,. -„-,,.•,. „„-, ...^^,r

Deliljiratioitsblankett IX;
Esnit äAJau lurlutt A verksamheten, auin <:\ 'Cr iitt liäiifilri til! kaiiiliii-
fSrluät.

Af^rag fir icke göras för kronoutekj Idcr, lefuadHkoslnader och
(larhll Ijanförliga, ntgifler, ej heller för ränta A den skatlskyldigeE egel.
i hane fasta egendom eller näriof; nedlagda ksiiilal eller lär livad Boiij
uuvändea till fnsf egendoms föcbiHring. tillötuliig nf iQvcnl.irier eller
kapital afbetalning .1 skuld.

,.

Om afdrpg gSrcH fiir afskcifniu^ i byggnaders eller inventariers
Yirde, ber jamto sitakrifningens belopp uppgifvae det värde. Iréarpi'
il fakrifningen har akott.

SÄsoiu fämiSgenket nppgifvas skatlskvkliga lillgfnmr, i don inåL!
de ufverplig.i hans sknlder.

Deklnration ekall afgifvas före don 1 ninrs. BIfltec I3i uppgifta-
pliktig, ^Boin enligt lag ar skyldig fBra handeieböekor, hinder alt inoii;
denna ttd nfl.imua dcldaration, ml analänd Jitiijutae intill april mSnad.i
utgdng,^ om skriftlig anicSlaD före den 1 mara goris hos ordföranden
I tnxQniigBnäinndeu.

maKistratec i den stad eller kronofogden i det fögderi, där den Ekstt.-
Bkyldige 81 niantalBBkrifvon eller taaoringon eljest anaca skolit aga rum.

Vetk eller bolag, hvaroni ofvan sägs, etalivid deklarationen fngii
bestyrkt afskiift af in- ueh nlgäondo hnlr.nsräkTiiug sn.nl, vinst- uch
inrliiEtkonto -för Kenaate räkenskuiisäret,

" .AllSmnas oj deklaration inom stadgad tid, vnro den skatlKkyldige
forl[iati

a: rätten att öfverklagatnscriag, £Sr hvilkcn deklaration™ skolat
iigga. trli grund. Har någon 1 deklarnlionen mot bättre velande lämnat
otd;tigt ineddelande, beto frän och med S5 till ocli med 1,000 kronw.Om geimm det onktign luiiildelandet föranlcdln. att skaltekyldig icke
iilifi-it taierad eller blifvit för lagt taxerad, kunna höterni fSrhÖini.
iitcfvec aiatniinmda belopp, dock högst med fem gAriger det skatlebelopn,
Bom genom det avikliga fiirEnraDdet urdandragita.

Bil hvar, aoni.änskar iippljsning rörande bca k aifenheten af honom
äiiggande njpgiftsskyldigliet eller Brittet för dess fullgörande, äger ntt
for sådant Kndomid liauvSnda. Big till ordföranden i vederbörande
taxermganämnd

t i
Stad (köping, iiiunicipalsamliälle)

församling .;_...._.. ,..^., .,:_..^ _...

kvarteret

h-Liset QT med adressnir .1..

_ ., roten.

Deklaration för i^. ,. ..:. f^

- tE 2
län

socken

by

taxoring är W/Sf
:fcn(igt förofdniagama om mkomst- och förmögeahelBBkatt {slidtUföroydninf/cn) tujiit om tasEiinesmyndio-lielfr ocL iSr-

J'
tärandet Tid tasermg (in.reriitgsförordmiiffciij. = ,,

a

•
.',-"

:
Uppgift afigående fast egendom:, - ;. ,„..,.

, iiSt OCll lllllltftt

Ufideitecknatt har under nitStföfegAeniteAr ilgt men ej brukat nedtiuiiämiida lästlgii«t r

brukat nutn ej iigt

ALt iimeLafifni i tl'-[i full lir IltfitUllil moj ;rgfl[-Q, ^o ^ItuÉt^r^ropIn
i uiFcn iiuani flSri!^frf,i ^.jtr.,

.4]Tenderflr iiii^i>n II irn-iftr^iir-Li .1, o i , ^kn^l Van Bjr^tLlJl] a]in:lvlL:i ilclta furll.MLnLLIH:,

loi joidbruksfn^tlithet:

•otLcii

l<\) annan lu-4t>jhH u ii iiiliprint?

!N;t 1 kvarteret . ^tad föfsamling

-. -J



lagcDliete-n .
soeken

frfiJsetänla. a£

Inkomst.

Uödertockiiad Lar nndér liäsiföi-egilBnde ir (nlkenskiipsåi' från oeli med den

till och med den ._..._ ) ätnjntit följande inkomst;

:'A. Inkomst af fast egendom: ,

I. a) iatomst af å faat egencl&m höu i riket iiedrifvet .jordUmlt iin;d dess binäringar, iabe-

räknadt dela värdet af de i Imshållet förbrukade produkterna af gärdens afkaatniog

(a,f mig iippskattudt till ....- kr.), dals vSrdet af hjreafri bostad med
" tillliöraade förmanar för mig och min familj (af mig nppakattadt till — ". -'. -.

kr.) efier afdrag för driftkoatnader ..'... .' . .

CpiiEirWjliVJin. 6K'n J^biftiet^ biiilB' ecligt dplta tonuuliir och cnllet FlrnjnllirTiir ^, Lij' liiit eufla^flillnTJga tm de enllyt bIf^^

Tijiilri f[Jnnij!i,r 'ÄTniiiMIC iit>pl väiilLgQI-. ^

I-
b) arrende for jord, /efter afdrag fdr egna förvaltniugs- ocli HuderliåIlakost!iiider5för den

(ilarreiiderade Jorden

c) hyra fur lägenheter, e.fter afdrag for egna förvaitniugs- aeU nnderliållskoatnnder fiir

de uthyrda liigenheter i:;h

d) liyreavärdet si' bostad med tillhöruiide iormanci' för mig och min familj i uge}i fastighet,

fRr sä vidt lörinnneu ej äx ittt iiiinfijra till iukomst af jovdbrnk;

JTurestäiiiide iukomstb^lopj-iar framkommit -efter afdrag fö^' dsnvärdeLainakniug, bygg-

iiadr-i-iia nästföregående äi' undergått, motsvarande _ proeent & byggnadernas be-

'-'^iiknade "v^^-de' .(.,„.,..... -.^ I;r.) eller kr.

II. inkomst af skogsbmk efter afdrag far driftkostnader äfvensom fOr de näatföregående år

.... , . „ 'beatridda iitgi.ftenia för pkogakaltnr:'""^""-'" "=" ' ' -->- --.",. - "-

a) af sliogsafrerlEning å egen, aiTCnaerad eilfir eljest dispoucrnd Intstigliet

b) genom upi.lålclse af nfi^drkiiiMSSviitt till skog eller genom ntyttrlng af TSxande

skog i Sftmlmnd. med afyttriiig af filstigJieten, i fiistnämiitla afsdcade i den mån
inkoTasten icko skall besl^atlö.H sdsom iukomat ä realisation eller j'rke^milssig fastig-

hetahandel.

(Om i något af nu angifua l'all skogen varit i säljaieus iig-o förö ingängon

af Sx 1000, skall kar upplagas år ISll allenast en fjärdedel af det belopp, hvar-

till inkoinslftii enligt skatteförordningen ^Särskilda anvismngaf l:o) 111» skolat

beräknas, S.r 1912 hälften och år 1.913 tre fjärdedelar af det pä, enahanda aBtt

beräknade beloppet)

Ii .... ...,.- , Samma

Från inkomst af .-kogsbruk får afdrag icke ske för den för skogCH erlagda köpeskillingen

i vidare mån Sii för så vidt minskning i skogens ingångavärde skett. Yrkaa aädant efdrag

enligt skattefiirordiiingen ^SärsMläa ttt>visni%§ar l;o) III», äger den skattskyldiga att aärskildt

aigifva i-edogörolse för de omständigheter, som äleropas såsom stöd. för. yrkandet, oeh här

tm^fva det puvikadc afdiQ!;cts belopp.

/' ^6

Ti "in^-in ri

^—M.t-wv^.Aoij. ,1, k-VIWt-i^H-H-v—W 1

^'^—-^--fH' m-fiyjMif^-fjif*
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"
" . , , Trttnapoit

JJL ii,k->ra^t genom npplAteise Ät nflgon af rätt att i visst afseende tillgodogöra sig eller
nyttja fast egeiwlom elisr del däraf (aäsom sten-, torf-, grus- wh lartäkt o. d,. jafcl-,
llb.1:", r!ltL att begagna vattenkraft, rätt att framdraga lediiliigar öfver escadompn'
utt att begr.gaa upplaga- eller lastageplats o. s. v.), gonöm omedeHJnr afj-ttringaf
iihsa egeiulomeiis bestindsaelar eåsom sten, torf, gnis, Iwa o, d. eamt genom jiikt
oeli flske, fiom af den skattskyldige eller fiSr håna Päkning-bednfrits.å.egeii, arren-
'Ipiad eller eljest (iisponeraa fastighet ,

IV. frSlsci anta oeli annan efgäld af faat egcudom ..-_...
i

. -

T. behållen inkomst af fast ogendom I iitlnndet .",.:',,..",

TI. kroilO- och kyrkotionäe eller ersättning därför, som ätnjutes af paWoi.W 'eoclesiffi
".

har jcki:

Emu or

/r^

B. Inkomst af kapital:

I. rfiiiteinkonist (ranta af atlänade eUer i rä,iiteMran(ie obligationer nedlagda eller Los
pinmiigförjal^ndeVerk eller enskilda iflsfttta penningar)

TI. utdelning A aktier i iniandaka aktickolag eller lotter i solidariska baiikbolag

ni. bcliälipn utdelning & aktier 1 ntlitiidska bolng . . .. .. . ., . ",
.

'

'

'.'

JakymFten I.ar uppgifvita utiin aidrag fllr rSinta ä gäia, men' eftar afdrag af fCTvalt-
ning^^ifcL^tnad

-'
'"7k^->i-^

ii. Inkomst Jlf arbete (penningar och u(itiiraförmånei->:.

I. aj inkomst af tjitnst, mera yaraktig aflietSftiiStäUning oeh stad!grarande iippdrng,
cftr-r afdrag t^or obligatoriska paneionsafgifter och verkliga utgifter för tjänsten cliei-
uppdraget, nSmlfgcn

1 egfintkap n f

:^r

Dg-o-o

¥o

Li H^ki-n^t Rf fJllfällig arlietsanstäilniiig . '
'

'Cl peinion, lifränta aA. nndnntagsförmin, äfvenaom periodiskt understöd (ej Urad
H=om orliänita. aäsora. bidrag till- niidervi^ning eller uppfostran)

Trancpoft
j

/^
^//:^r

" "i -"iBffsiWiiMPWPift.j[-*tiiwä[*' '''<^\'^s^it'M^^^ä.:iJi^^'^^--^i^,t,^svs^»,^a,'e.^^

ré



TcaaE|)Ort

II. B) mlv nast df fui] cnd.- saiakilda slag af aunaB ji-tesmässigt utöftad Terksanihet ilii,l
I

|Oidbi-n^mlisiöSSlbrol((rÖi-els(! cllerjrke),efterafdragför<lj.-iftl:oatniidtr, ijainligeii;
,

jZ« y^-^-t^'-^^^. _.._ .- -
'

-^^^

-

-tiu n

"y^^\ j-ättig

Åtiirag liai sLett fur atskiitniug h. de i rärelsen använda bjggiiEidernås och iiiventafi-

ei7ia= ud nH.-tic5n-0;ftendf årt bur]an bukfurda värden med föjjande belopp:

ä Lygjcn^d"! (\rtide Lr - -) med -. liT.'---. -

d, lIUPHtdlieil ) ' — --—— .
> .

b] inkomst af tlllfillhga uppArue, aom e] 'k^^i att hänföra till tjänatenppdrag eller yrkes-

niä==ig A lUiauihet, reuUsationsTiUSter, som ej härröra af jrkesmäseig verksarahet,

lottci-lTiiister Of h Annaa tillfällig inkomst . :,....,
>) ml 011'! 'å^ium dwlflffare

i

•-•-. - - bolaget;

1 ledeiiet

lur iLi-ri, Ivo- LDljst "Bflan buliittji illrr ledPrleta Inkoioflt dcm hIém 1 C^ II n| ötJ» b).
s ^ , '

lelltom I innliLsboliBi lon laana tbalaj- ™feclt liDlaB inU 1'tdcrl, soia « - iitinliolie. atall npDBitin ä-Ti il'^l nt liolieeB Ytest

Saminanrfiknad inkoiust

Er-in den iammanräkiL^dp inkoiiT^tpn yikis ftfdragförfeJjandft nästfö regående äi bestridda"

utgifter ock Jidiia föilnster, för luilka afdrag ickfl skett kärotVan:

a} lör iitslylilfti' med iindaiitag af kronontskylder ". -:•-.-

b) luc ränta A gjlld - • ."..........

e) för uiidaiitiLgsförmåner

d) för jiui'iudiskt uilderstÄd och andra periodiska utbetala ib gtir, eom gvunda sig pa

åtagande eller aniiati fiirpiiktelso

l'ijr hvail noi^ utliptoloti till wimji Aisoir* bld^-jff OJ] ^pupeH iii>decTiaftinB rilET uppfD«r^c eHef eljeat pi crniifl lirlaEJJÄeij liJ^sanila

i rtl rjilufilltt dlln &lr iivinf njrii LiLgilvila Jill lieinniiÄ^ffjiL-ftucui *wfll !jcmBdl emiEjir ÖBBi: niilrjig iote rnifl.

jCi?

jrkes

tjänst

-värde

^^i

el iör foflitst, som särskild inkomstkjilla.i sin kelhet ntvisar"Och some.fär att hänföra

till kapitall rhift
-ilil t J „ rir letG jtt, iLlIreäl Joke upjilj^^iilng lli]fiiiii£, JL hpllteu ftttanmhet lörlnätcn npp^tJILt.

9^

fj ioi försäkrijigspretllier Ot-h undra afgifter, som utbetalats for min och iniii hustrus

lit Irtr.iTiti' kapital- och olycksfalls- eller EJukförsakriDg afvensoni för piipillf.irsä kring, efter

itiin af under året uppburna s. k. riaatmcdel -..•...,..
Idr t i tii'iEi'^iii^i'il<> Bljig^ jfjj-fMtt fÄT Icte J^iverstfgii iOO li:r?jni>r. ,^

Summa afdrag

Sniuma åtei'stft«iide inkomst

m ^;

flL

feregi

sf ka

behtl

kronc

ränte

behå!

efter

inkor

inko:

mell!

H.'U bi-ljiipLt if dftn undei^tecknad -åligganrte ränta å gäld, därför afdrag bär ofvan gjorta, uppgår till kr,.

~.^—, ,-^ua«AMHS.^.->,.«^-^ '-?^»'T-k.-^^'^:J<V^^''*->4H4V,#^*^^I:aa'ä'IA£l ,»4»i«i'-'*>"""***'*t«™'W*
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Förinögenliet.

Här aijf,-itie3 i fn ^ximma yAvdi^f -ii di u ii|ipoitrt,pliLtiges tilTgnngaf vUfiei duldtiia sd.\!ia rtfsersknttit nppg4j-

Till miii-t (i()i)l> kromir

Tillgångarna sLola upptagas liU Mit salin dril" Hå^ora =ilu' ir-!^ å f^i-t o^onr^ .m w=p'. d^tb Laxfiin^',-^ irf- Vi^.i

irattigheter upptagas till sitt kapitalvärde.

Såsom tillgång-ar skola icke iippisigas:

mObler, liiisgerä.il ocli anflra inre lösören, som iiro afeeddu, för skaltakyldigs utli lians far^ilja psi-aonliga bj-iik;

konstverk, buk-, konst- ock andra därmed jamfölliga samlingar, sä framt ej ägaren med dem ilrlfYfir kandel eller

yi-kesmSssigt liäller dem för allmäTihetsn tillgängliga;

kapitalvärdet af undantagsfärmåner ock pension eller amiaa förmän, eum åtnjnl.es på grund iif eit lurntvaTande

tjänstefcrliållande;
, in .. ,

ratt tm räjita, afkomst eller annan fui-inä.n, som äv bestämd att tillgodonjutas för den bfirSttigades iifstid, dar

väldet a£ livad tan årligen mä i eädant afsaende åtnjuta understiger 1,000 kronor;

rätt till förmög&nhöt, hvaraf en aunan för näi-varande åtnjntec afkastuingen.

tiBdertecknads förmögenhet yld utgängen af niiströrögftendc Senskaps- ^^ öf^^rsteg icke Kr.

pjlr af jiiig pä grund af försörjningsplikt underhållna, barn, kvilkas älder vid ingången al.' iuupAarande

år understigit 15 är, yrkas afdrag enligt skatteförordningen.

)

Särskild uppgift af aktiebolag ocii solidariskt banklxdag.

Bolagets inbetalta aktie- eller lottkapttal elkr, om detsfLinma undergät-t förändring, desa medelntorlek utgjai-dft nast-

furefåcnde är ----- fer., och utgör alltså bolagets hSr ofvan deklarerade inkomst _.— -. procent

af kapitalet.

Uppgifter för beTilliilngstaxoringen:

FSr bevilluingstäseringen göres i anslutning till harofvan lämnade uppgifter följande sammanstfillniug;

tekällea iukomst af fast egendom i utlandet (Se oiVan mom. AV) Kr.- -„.

krono- ock kjrkotionde, eller ersättiiing dftrför ( > i ' » VI) .
Kr. _

-xanteinkomst (= ' " B I) . . » -----

I behMlen utdelning å aktier i utläna?ka bolag ( . . > B III) . ^ -

4-. Summa Kr -

;; efter afdrag af ränta ä gäld (Se ofvau afdrag mom. bj 3 --
;

'

'': inkomst af tjänst, arbetsansta 11ning, pension m. m. (Se ofvau mom, 1) »inkomst al tjänst, ariiersansiaimiEg, pejisiuu m. m. i^i-ii ui-nn iuu„j. u -..j » -

I inkomst af rörelse eEer yrke m. m. utan afdrag för afskrifning ä faatigket, mca efter afdrag J^^
I"-

för kyresvardet å egen fastighet, som anv&ndts i rörolssi eller yrke . . . . . . -
'

Summa Kr.. JU^__

'\
''

JUrelaen har bedrifvits ä nedanstående orti^r och hör den beskattningsbara inkomsten däraf enligt min mening

: mellan de särskilda orterna fördelas sålunda:

_ _. kr

Summa kr.

Biktialic+ca af sanitliga här ofTau lämnaie uppgifter bekrdftas pä heder och snmvete.

^ ... .eu J-.^^^. 1.-^ -

$
Ji Namn^ - -- -

Titel aller yrke:

Postadreas;— ./—

,
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